
EDITAL DE CHAPAS HOMOLOGADAS 

Jacqueline Sartori Habercamp, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Garibaldi – SSPMG, no uso de suas obrigações estatutárias vem, pelo presente, COMUNICAR a 

seus associados ativos e inativos, em nome da Comissão Eleitoral que comandará o pleito de 

renovação da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados e seus respectivos suplentes do Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais de Garibaldi – SSPMG, para o mandato que se inicia em 

cinco de novembro de dois mil e vinte e um e se encerra em quatro de novembro de dois mil e  

vinte e três, que HOMOLOGA a Chapa Única inscrita que cumpriu todos os ritos estatutários e 

desta forma habilitou-se com a seguinte nominata: Presidente – Jacqueline Sartori Habercamp; 

Vice- Presidente – Maria Cristina Casagrande; 1º Secretário – Adon Luis Locatelli; 2º Secretário 

– Lucinara Teresinha Trevisol; 1º Tesoureiro –  Vanderlei Branchi; 2º Tesoureiro-  Eloisa 

Missiaggia Eccker; Conselho Fiscal - Titulares: Marcelo Borba; Raquel Bortolini e Eduardo Bolte 

de Almeida. Conselho Fiscal - Suplentes: Giovani Poletti Sartori; Flávio Quincozes Barreto e Luiz 

Carlos Rodrigues. Delegados: Salete Fátima Bongiorno e Eleandro Sabei. A Comissão Eleitoral 

delibera: a) Não houve solicitação de amostragem de documentos, nem pedidos de 

impugnação, desta forma a Chapa Única, inscrita, está totalmente apta a concorrer ao pleito 

eleitoral; b) O prazo para a campanha eleitoral, inicia em 08/09/2021 e se encerra em 

05/10/2021; c) Em 07/10/2021, será realizada a eleição; d) Devido a Pandemia do Covid-19 e 

por segurança dos associados, a eleição ocorrerá através do Sistema Vote Digital, onde os 

Associados poderão exercer seu direito ao voto de seus celulares, computadores e tablets, 

com toda a segurança; e) O “passo a passo” do Sistema de Votação e o apoio aos eleitores, 

serão encaminhados pelas redes sociais da entidade; f) No dia da votação, teremos total 

suporte técnico da empresa ASGABE, para auxílio e apoio aos Associados.  Sem mais desejamos 

a todos e todas, um processo eleitoral democrático, transparente e que una cada vez mais 

nossa categoria. 

 

Garibaldi, 06 de agosto de 2021. 

 

         Bernardete Zanatta                     Jacqueline Sartori Habercamp 

Presidente da Comissão Eleitoral        Presidente do SSPMG 


